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SprawdŸ, dlaczego inni wybrali FreeBSD! 

• Jak zainstalowaæ FreeBSD? 
• Jak uruchomiæ us³ugi sieciowe? 
• Jak zapewniæ bezpieczeñstwo systemu? 

FreeBSD jest darmowym systemem operacyjnym z otwartym kodem Ÿród³owym. 
Pierwsza wersja tego systemu pojawi³a siê w 1993 roku, a w lutym 2008 roku 
udostêpniono wersjê 7.0. Ze wzglêdu na swoj¹ wydajnoœæ i niezawodnoœæ FreeBSD 
wykorzystywany jest do najciê¿szych zadañ. Serwery WWW obs³uguj¹ce takie serwisy, 
jak Yahoo!, NetCraft czy te¿ Apache.org, pracuj¹ w³aœnie pod kontrol¹ tego systemu. 
W ksi¹¿ce „FreeBSD. Podstawy administracji systemem. Wydanie II” znajdziesz 
wszystkie informacje niezbêdne do sprawnego i wydajnego administrowania tym 
systemem. 

Przygodê z FreeBSD zaczniesz od wyczerpuj¹cego opisu sposobu jego instalacji, 
a w kolejnych rozdzia³ach znajdziesz wiadomoœci na temat wykonywania kopii 
bezpieczeñstwa, konfigurowania sieci oraz zapewniania bezpieczeñstwa systemu. 
Zdobêdziesz tak¿e wiedzê na temat j¹dra systemu i jego optymalizacji, systemu plików 
i systemów wieloprocesorowych oraz us³ug sieciowych. Ponadto nauczysz siê 
monitorowaæ wydajnoœæ systemu oraz odpowiednio reagowaæ w nietypowych 
sytuacjach. 

• Instalacja FreeBSD 
• Proces rozruchu systemu 
• Bezpieczeñstwo danych 
• J¹dro systemu – modu³y, optymalizacja, przygotowanie w³asnego 
• Konfiguracja sieci 
• Zabezpieczanie systemu – zagadnienia podstawowe oraz zaawansowane 
• Obs³uga ró¿nych systemów plików 
• Zawartoœæ katalogu/etc 
• Zarz¹dzanie zainstalowanym oprogramowaniem 
• Aktualizacja FreeBSD 
• Instalacja us³ugi DNS 
• Konfiguracja u¿ytecznych us³ug sieciowych 
• Konfiguracja serwera WWW oraz FTP 
• Tworzenie macierzy dyskowych i ich obs³uga w FreeBSD 
• Zapewnianie wydajnoœci systemu i jej monitorowanie 

Sprawnie i wydajnie administruj systemem FreeBSD!   

http://helion.pl
http://helion.pl/zamow_katalog.htm
http://helion.pl/katalog.htm
http://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=freeb2
http://helion.pl/emaile.cgi
http://helion.pl/cennik.htm
http://helion.pl/online.htm
mailto:helion@helion.pl
http://helion.pl/ksiazki/freeb2.htm
http://helion.pl/ksiazki/freeb2.htm
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2
Instalacja

systemu FreeBSD

SAMO POMYLNE URUCHOMIENIE SYSTEMU FREEBSD NIE
WYSTARCZA, NIEZALE�NIE OD TEGO, JAK WIELE SATYSFAKCJI
DAJE WYKONANIE TEJ CZYNNOCI PO RAZ PIERWSZY. ISTOTNE
jest, aby instalacja zako	czy�a si� sukcesem. Sukces oznacza,

�e system musi by� skonfigurowany odpowiednio do roli,
któr� spe�nia. Serwer WWW, serwer pocztowy, system biurkowy

lub serwer bazy danych — wszystkie te systemy maj� inne wymagania operacyj-
ne, a ich spe�nienie b�dzie znacznie �atwiejsze, je�li dobrze zaplanujemy proces
instalacji jescze przed w��czeniem komputera. Dzi�ki odpowiedniemu planowa-
niu instalacja systemu FreeBSD jest znacznie mniej k�opotliwa. Wad� planowania
jest fakt, �e zyskamy znacznie mniej do�wiadczenia w instalowaniu systemu Fre-
eBSD, poniewa� b�dziemy zmuszeni wykona� t� czynno�� tylko raz. Je�li na-
szym jedynym celem jest gruntowne poznanie programu instalacyjnego, mo�emy
pomin�� ca�y ten nudny wst�p dotycz�cy planowania i bezpo�rednio przej��
do studiowania materia�u wewn�trz tego rozdzia�u.

Zak�adam, �e czytelnicy chc� wykorzystywa� system FreeBSD w praktycznych
zastosowaniach i w realnym �rodowisku. Tym �rodowiskiem mo�e nawet by�
laptop — niektórzy twierdz�, �e laptop nie jest prawdziwym systemem produkcyj-
nym, ale za�o�� si�, �e nie powtórz� tego, je�li poprosz� ich o skasowanie wszystkich
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danych bez utworzenia kopii zapasowej. Je�li u�ywamy maszyny testowej, na któ-
rej zawarto�ci zupe�nie nam nie zale�y, w dalszym ci�gu polecam post�powa-
nie zgodnie z najlepszymi praktykami, tak by wypracowa� sobie dobre przy-
zwyczajenia.

Nale�y rozwa�y� sprz�t, jaki b�dzie potrzebny lub jakim dysponujemy. Nast�p-
nie trzeba zdecydowa� o tym, jak najlepiej u�ywa� tego sprz�tu, jakie elementy
systemu FreeBSD zainstalowa� oraz jak podzieli� dysk twardy. Dopiero po pod-
j�ciu tych decyzji mo�na uruchomi� komputer i zainstalowa� FreeBSD. Na koniec
nale�y wykona� pewn� poinstalacyjn� konfiguracj� i system b�dzie gotowy do
wykorzystania.

Sprz�t zgodny z FreeBSD
System FreeBSD obs�uguje mnóstwo ró�norodnego sprz�tu — w tym ró�ne archi-
tektury oraz urz�dzenia w ramach ka�dej architektury. Jednym z celów projektu
jest obs�uga najpowszechniej dost�pnego sprz�tu, a lista tego sprz�tu w ci�gu
ostatnich lat zdecydowanie si� rozszerzy�a i obejmuje znacznie wi�cej ni� tylko
„komputery osobiste”. Obecnie system FreeBSD obs�uguje nast�puj�cy sprz�t.

amd64 — 64-bitowe rozszerzenia firmy AMD do 32-bitowej platformy i386;
architektura zosta�a skopiowana przez firm� Intel jako EM64T i czasami
jest okre�lana jako x64. Ten sprz�t umo�liwia uruchomienie zarówno
32-bitowej wersji i386, jak i 64-bitowej wersji amd64 systemu FreeBSD
(w Linuksie platform� t� okre�la si� terminem x86-64).
i386 — dobry, staromodny komputer osobisty zgodny z architektur� Intel.
power pc — platforma bazuj�ca na procesorze PowerPC wyst�puj�cym
w starszych komputerach Apple oraz wielu systemach wbudowanych.
pc98 — platforma podobna do i386, ale popularna w Japonii.
sparc64 — architektura zaawansowanych technicznie serwerów firmy
Sun Microsystems.
xbox — zgadza si�, system FreeBSD mo�e dzia�a� na platformie Xbox
firmy Microsoft.

System FreeBSD w ka�dej architekturze obs�uguje wiele kart sieciowych,
kontrolerów dysków twardych oraz innych dodatków. Poniewa� w wielu tych archi-
tekturach s� wykorzystywane podobne interfejsy i sprz�t, nie jest to takie skompli-
kowane, jak mo�na by przypuszcza�. Interfejs SCSI wsz�dzie jest taki sam, a karta
Ethernet firmy Intel nie stanie si� w magiczny sposób inna tylko dlatego, �e zosta-
nie zainstalowana w maszynie sparc64.

W wi�kszo�ci przypadków dla systemu FreeBSD nie ma znaczenia sprz�t,
który go obs�uguje; jest tylko jeden warunek, musi dzia�a�. Wi�kszo�� czytelników
zna architektur� i386, dlatego tej platformie po�wi�c� najwi�cej czasu. Jednak
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platforma amd64 szybko zyskuje na popularno�ci, dlatego jej równie� po�wi�c�
nieco miejsca, podobnie jak architekturze sparc64.

System FreeBSD przeniesiono na szereg ró�nych platform, na przyk�ad do
architektury ARM i oraz Itanium firmy Intel. Porty te albo s� niepe�ne, albo maj�
ograniczone zastosowanie dla wszystkich z wyj�tkiem programistów. Chocia� mi�o
s�ysze�, �e na wielu p�ytach ARM dzia�a system FreeBSD, nie mo�na po prostu
pój�� do sklepu komputerowego i kupi� sobie takiej p�yty w celu poekspery-
mentowania.

Chocia� system FreeBSD dzia�a poprawnie na starym sprz�cie, musi on by�
w dobrej kondycji. Je�li komputer Pentium zawiesza si� z powodu awarii pami�ci
RAM, zastosowanie systemu FreeBSD nie zatrzyma tych awarii.

Przyk�adowy sprz�t
Niniejsz� ksi��k� napisano z wykorzystaniem poni�szego sprz�tu:

� laptop amd64 Dual core SATA Sager 9750;
� montowany na pó�ce dwuprocesorowy Opteron;
� system i386 Pentium 800;
� komputer jednop�ytowy Soekris net4801;
� Sun Ultra 1;
� zewn�trzna macierz SCSI.

POSTAW DRINKA TYM OSOBOM

Du�a cz��� tego sprz�tu to prezenty od czytelników, którym podoba�o si�
pierwsze wydanie tej ksi��ki. Ich nazwiska pojawi�y si� w podzi�kowaniach
zamieszczonych na pocz�tku. Je�li komu� przyda si� ta ksi��ka, zach�cam do
postawienia im drinka, posi�ku lub kupienia Maserati. Gdyby nie oni, nie mia�-
bym sprz�tu do eksperymentowania. Bez komputerów testowych nie móg�bym
pozna� prawdziwych ogranicze� systemu FreeBSD, zw�aszcza po tym, kiedy mój
szef si�� wyt�umaczy� mi, �e klienci, którzy p�ac� za us�ugi, nie s� zachwyceni,
gdy s� przedmiotem eksperymentów.

Sprz�t zastrze�ony
Niektórzy producenci sprz�tu s�dz�, �e utrzymywanie w tajemnicy szczegó�ów
dotycz�cych u�ywanych przez nich interfejsów sprz�towych uniemo�liwia kon-
kurencji kopiowanie ich projektów i rywalizowanie na rynku. Praktyka pokazuje,
�e pogl�d ten jest b��dny, zw�aszcza �e w ci�gu ostatnich lat mo�na by�o zaobser-
wowa� zalew cz��ci ogólnego przeznaczenia, które skutecznie konkuruj� z tajnym,
zastrze�onym sprz�tem. Mimo to, pewna liczba producentów, zw�aszcza kart
wideo i d�wi�kowych, w dalszym ci�gu ho�duje tej strategii.
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Zbudowanie sterowników urz�dze	 dla sprz�tu bez specyfikacji jego inter-
fejsu jest do�� trudne. Pewne egzemplarze sprz�tu mog� by� dobrze obs�ugiwane
bez pe�nej dokumentacji i s� na tyle popularne, �e borykanie si� z brakiem doku-
mentacji jest op�acalne. Szczególny sukces we wstecznej in�ynierii interfejsów
kart d�wi�kowych odniós� zespó� pracuj�cy nad obs�ug� tych kart w projekcie
FreeBSD. Dzi�ki tym ludziom powsta�a infrastruktura obs�ugi kart d�wi�ko-
wych ogólnego przeznaczenia, która dzia�a dobrze nawet ze s�abo udokumen-
towanymi kartami. Sprz�tu innego typu, na przyk�ad chipsetu wykorzystanego
dla szyny PCI w systemach Sun UltraSPARC III, nie da si� obs�u�y� bez kom-
pletnej i szczegó�owej dokumentacji.

Gdyby twórca systemu FreeBSD mia� specyfikacj� sprz�tu i by� nim zainte-
resowany, prawdopodobnie zaimplementowa�by dla niego obs�ug�. W przeciw-
nym razie taki sprz�t nie b�dzie dzia�a� w systemie FreeBSD. W wi�kszo�ci przy-
padków nieobs�ugiwany, zastrze�ony sprz�t mo�na zast�pi� ta	szymi i bardziej
otwartymi odpowiednikami.

Niektórzy dostawcy sprz�tu dostarczaj� dla swojego sprz�tu sterowniki binarne
bez dost�pu do kodu �ród�owego. Przyk�adowo firma Nvidia dostarcza wy��cznie
binarny sterownik dla swojego sprz�tu wideo. W systemie FreeBSD s� równie�
wykorzystywane sprytne sztuczki pozwalaj�ce na stosowanie sterowników siecio-
wych dla systemu Windows, zw�aszcza bezprzewodowych kart Ethernet obs�u-
giwanych w ramach projektu „Evil”1. Jednak zwykle najlepsz� obs�ug� oferuj�
sterowniki FreeBSD z otwartym dost�pem do kodu �ród�owego.

CZY DANY SPRZ�T JEST OBS�UGIWANY?

Najprostszym sposobem na to, by stwierdzi�, czy okre�lony sprz�t jest obs�u-
giwany, jest przeczytanie uwag do wersji systemu FreeBSD, któr� chcemy zain-
stalowa�. Uwagi te s� dost�pne pod adresem http://www.freebsd.org.

Jakim sprz�tem nie b�dziemy si� zajmowa�?
Nie b�d� opisywa� kart ISA. Standard PCI jest w u�yciu od ponad dziesi�ciu lat
i szczerze w�tpi�, czy znajdzie si� kto�, kto u�ywa�by kart ISA w �rodowisku pro-
dukcyjnym2. W podr�czniku u�ytkownika systemu FreeBSD zamieszczono dobre
instrukcje konfiguracji kart ISA.

Platformy PowerPC i pc98 to starsze systemy, które — ogólnie rzecz bior�c —
wychodz� z u�ycia, zatem nie b�d� omawia� ich zbyt szczegó�ówo. Podobnie jak
dinozaury, stare platfory serwerowe s� trudne do zniszczenia �rodkami innymi

                                                          
1 Ten projekt naprawd� nazywa si� „Evil” (z ang. z�o). Poniewa� polega na implementacji interfejsu

j�dra Windows w ramach j�dra FreeBSD, zas�uguje na nadan� mu nazw�.
2 Je�li kto� ich jednak u�ywa, pewnie jest tak d�ugo w bran�y, �e nigdy nie si�gnie po t� ksi��k�, albo

jest zupe�nie stukni�ty. Trzeba jednak pami�ta�, �e ta ostatnia cecha nie jest w tej dziedzinie wad�.
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ni� uderzenie meteorytu. Natomiast wykorzystanie systemu FreeBSD na platfor-
mie Xbox, cho� zabawne, jest raczej chwytem reklamowym ni� pomys�em wartym
zaimplementowania w praktyce.

Wymagania sprz�towe
Chocia� system FreeBSD ma ma�e wymagania sprz�towe, najlepsze wyniki uzy-
skamy, je�li sprz�t b�dzie mia� wystarczaj�c� moc obliczeniow�. Rekomendacje
zamieszczone poni�ej dotycz� systemów i386, ale dla innych platform obowi�-
zuj� podobne wymagania.

W rozdziale 19. omówiono sposoby pomiaru wydajno�ci systemów. Dzi�ki
nim mo�na zoptymalizowa� wykorzystanie sprz�tu.

Procesor

Marka procesora nie ma �adnego znaczenia dla systemu FreeBSD. Niewa�ne, czy
to jest Intel, AMD, IBM czy Cyrix/Via. System podczas uruchamiania sprawdza
typ procesora i wykorzysta te jego funkcje, które zostan� wykryte. Zdarza�o mi si�
instalowa� wydajne serwery na procesorach klasy 486, a jeden z takich serwe-
rów by� w stanie obs�ugiwa� us�ugi sieciowe z pe�n� wydajno�ci� ��cza klasy T1.
Zalecam jednak stosowanie przynajmniej procesorów klasy Pentium lub szyb-
szych. Wypróbowanie niektórych technik z tej ksi��ki na sprz�cie 486 zajmuje
kilka dni. Nie jestem ju� taki cierpliwy. Te same operacje trwaj� mniej ni� godzin�
na moim laptopie z procesorem dwurdzeniowym.

Pami��

Pami�� jest zawsze cennym zasobem. Zainstalowanie dodatkowej pami�ci RAM
przyspiesza dzia�anie systemu bardziej ni� cokolwiek innego. Zalecam co naj-
mniej 64 MB pami�ci RAM, jednak system b�dzie dzia�a� sprawniej, je�li b�dzie
w nim zainstalowane 256 MB pami�ci lub wi�cej. Bardzo ograniczona wersja
j�dra mo�e dzia�a� w systemie z 16 MB pami�ci, ale przy tej ilo�ci RAM nie da si�
uruchomi� programu instalacyjnego.

Dyski twarde

Dyski twarde mog� stanowi� powa�ne w�skie gard�a wydajno�ci systemu. Dyski
typu IDE s� niezwykle tanie, lecz nie dzia�aj� tak wydajnie, jak dyski SAS, SCSI
lub nawet SATA. W standardzie SAS lub starym SCSI przesy�anie danych z dysku
i na dysk odbywa si� z pe�n� pr�dko�ci� kontrolera, natomiast w IDE wydajno��
jest dzielona pomi�dzy urz�dzenia przy��czone do kana�u. Pojedynczy kontroler
SCSI obs�uguje do 15 nap�dów, natomiast standardowy kontroler IDE jedynie
dwa. W kontrolerach SATA zazwyczaj do kana�u jest pod��czony tylko jeden nap�d
po to, by zapewni� dobr� przepustowo��. Chocia� mo�na skorzysta� ze splitterów
w celu pod��czenia wi�cej ni� jednego dysku do kana�u SATA, wiele dysków SATA
w pojedynczym kanale nie ma wi�kszej przepustowo�ci ni� pojedynczy dysk.
Porównanie 15 nap�dów dyskowych pracuj�cych z pe�n� pr�dko�ci� z dwoma
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nap�dami pracuj�cymi z po�ow� nominalnej pr�dko�ci nie pozostawia w�tpliwo�ci,
�e ogólna wydajno�� systemu mocno ró�ni si� w obydwu tych konfiguracjach.

Je�li jednak jeste�my skazani na wykorzystanie nap�dów IDE lub SATA,
dyski twarde nale�y przy��cza� do niezale�nych kontrolerów. Wiele sprzedawa-
nych systemów posiada jeden dysk twardy i jeden nap�d optyczny (na przyk�ad
CD-ROM) przy��czone do osobnych kontrolerów. Gdy do takiego systemu doda-
jemy drugi dysk twardy, nale�y przy��czy� go do tego samego kontrolera, do któ-
rego jest pod��czony nap�d CD. Z ca�� pewno�ci� nap�d CD-ROM nie b�dzie
tak cz�sto wykorzystywany jak dysk twardy, a dzi�ki temu ka�dy dysk b�dzie dys-
ponowa� dedykowanym kontrolerem.

Bazowy system FreeBSD zmie�ci si� na przestrzeni 500 MB, a okrojone wersje
maj� obj�to�ci ju� od 32 MB. Rozs�dnym minimum dla systemu testowego jest
dysk twardy o pojemno�ci przynajmniej 5 GB, cho� — jak s�dz� — wi�kszo��
czytelników b�dzie mia�a dost�p do dysków o pojemno�ci przynajmniej 10 GB.
Niektóre dodatkowe programy wymagaj� znacznie wi�cej miejsca na dysku —
na przyk�ad zainstalowanie samego pakietu OpenOffice.org wymaga 10 GB miejsca
w katalogu /usr! Dowolny dysk twardy, który jest wystarczaj�co nowy, aby mo�na
go by�o wykorzysta�, z pewno�ci� ma tyle wolnego miejsca.

Decyzje poprzedzaj�ce instalacj�
Przed instalacj� serwera nale�y zdecydowa� o jego przeznaczeniu. Czy ma to
by� serwer WWW? Serwer bazy danych? A mo�e serwer rejestrowania zdarze	
w sieci? Wymagania dla ka�dego typu omówi� w osobnych punktach.

Podzia� na partycje
Partycje umo�liwiaj� logiczny podzia� dysku twardego. System FreeBSD pozwala
na obs�ug� ró�nych patycji w odmienny sposób. Pozwala nawet na wykorzystywa-
nie ró�nych systemów plików lub ró�nych systemów operacyjnych na ró�nych
partycjach. Je�li kto� wykonuje instalacj� systemu FreeBSD po raz pierwszy i nie
wie, w jaki sposób podzieli� swój dysk, mo�e skorzysta� z automatycznego podzia�u
na partycje sugerowanego przez program instalacyjny. Osobom, których wyma-
gania si� bardziej z�o�one, przed rozpocz�ciem instalacji polecam wcze�niejsze
zapisanie po��danego podzia�u na partycje na kartce papieru.

Podzia� na partycje mo�e wydawa� si� du�ym problemem. Osoby znaj�ce inne
uniksopodobne systemy operacyjne, na przyk�ad niektóre dystrybucje Linuksa,
mog� mie� inklinacje do tworzenia jednej g�ównej, obszernej partycji, na której
by�yby umieszczone wszystkie dane. Je�li systemy Windows lub Linux pozwalaj�
na umieszczenie wszystkiego na jednym, du�ym dysku, to dlaczego dyski FreeBSD
trzeba dzieli� na mniejsze, mniej elastyczne fragmenty? Jakie s� zalety podzia�u
na partycje?

Na poziomie fizycznym ró�ne cz��ci dysku obracaj� si� z odmiennymi szyb-
ko�ciami. Dzi�ki umieszczeniu cz�sto wykorzystywanych danych na najszybszych
cz��ciach dysku optymalizujemy wydajno�� systemu. Jedynym sposobem na stwo-
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rzenie takiego uk�adu jest wykorzystanie partycji. Na poziomie logicznym system
FreeBSD obs�uguje ka�d� partycj� osobno. Oznacza to, �e dla ka�dej partycji
mo�na okre�li� odr�bne regu�y operacyjne. W partycjach zawieraj�cych dane u�yt-
kowników nie powinny znajdowa� si� programy z ustawionym bitem setuid (uru-
chamiane z uprawnieniami u�ytkownika root). Mo�na równie� ca�kowicie zablo-
kowa� mo�liwo�� przechowywania na nich programów. Przy podziale dysku na
partycje z �atwo�ci� mo�na wymusi� takie regu�y.

Je�li nast�pi awaria dysku, s� szanse, �e uszkodzenie dotyczy� b�dzie tylko
jednej partycji. W takim przypadku istnieje mo�liwo�� za�adowania systemu ze
sprawnej partycji i podj�cie próby odtworzenia danych z uszkodzonej. Ka�de
uszkodzenie pojedynczej, du�ej partycji jest równoznaczne z uszkodzeniem ca�ego
systemu, a szanse przywrócenia danych s� mniejsze (czasami odtworzenie danych
jest niemo�liwe).

Partycje umo�liwiaj� ograniczenie problemów spowodowanych przez z�� admi-
nistracj� systemem. Dzienniki programów pozostawionych bez kontroli mog�
ca�kowicie zape�ni� dysk twardy. Wi�ksze dyski twarde nie oznaczaj�, �e problem
ujawni si� pó�niej, ale �e programy zapisuj� wi�cej danych w dziennikach. W roz-
dziale 19. opisano sposoby kontroli nad dziennikami systemowymi, jednak pe�ny
dysk twardy mo�e nawet uniemo�liwi� pod��czenie si� do systemu w celu roz-
wi�zania problemu. Podzia� dysku na partycje ogranicza tego typu problemy do
cz��ci systemu.

Wreszcie, wiele programów do wykonywania kopii zapasowych, na przyk�ad
dump(8), dzia�a na poziomie partycji. W systemach produkcyjnych zwykle przyj-
muje si� odmienne strategie wykonywania kopii zapasowych dla ró�nego rodzaju
danych. W systemie FreeBSD standardowe partycje to / (root), przestrze	 wymiany,
/var, /tmp i /usr.

/ (root)

Partycja root zawiera zasadnicze pliki konfiguracyjne systemu, j�dro oraz naj-
wa�niejsze narz�dzia systemu Unix. Wszystkie inne partycje znajduj� si� „poni�ej”
partycji root i s� od niej zale�ne. Je�li w systemie pozostaje nienaruszona partycja
root, jest mo�liwy jego rozruch w trybie pojedynczego u�ytkownika i wykonanie
napraw w pozosta�ej cz��ci. System potrzebuje szybkiego dost�pu do partycji
root, dlatego nale�y umie�ci� j� na dysku w pierwszej kolejno�ci. Poniewa� na
partycji root s� zapisane tylko podstawowe narz�dzia i pliki konfiguracyjne, nie
powinna mie� zbyt du�ej obj�to�ci. Domy�lnie w systemie FreeBSD partycja root
ma rozmiar 512 MB — taka obj�to�� swobodnie wystarczy.

Przestrze	 wymiany

Nast�pn� partycj� na dysku twardym powinna by� przestrze� wymiany — par-
tycja wykorzystywana przez systemowy mechanizm pami�ci wirtualnej. Gdy sys-
tem FreeBSD wykorzysta ca�� dost�pn� fizyczn� pami�� operacyjn� (RAM),
cz��� z jej zawarto�ci mo�e przenie�� na dysk twardy i zwolni� fragment pami�ci.
Je�li system posiada odpowiedni� ilo�� pami�ci RAM, przestrze	 wymiany mo�e
nie by� konieczna — je�li jednak jest potrzebna, powinna by� szybka.
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Ile przestrzeni wymiany b�dziemy potrzebowa�? Jest to nieko	cz�cy si�
temat dyskusji administratorów systemów. Krótka odpowied� brzmi: „To zale�y”.
Ogólna regu�a g�osi, �e najbezpieczniej wykorzystywa� przynajmniej dwa razy
wi�cej przestrzeni wymiany ni� pami�ci operacyjnej. Ogólne regu�y maj� jednak
to do siebie, �e si� starzej� — mo�liwo�ci nowoczesnych systemów zdezaktuali-
zowa�y t� regu��. Kiedy proces wymknie si� spod kontroli i zacznie zu�ywa�
pami�� (na przyk�ad w niesko	czonej p�tli), j�dro zniszczy go w momencie, gdy
w systemie wyczerpie si� pami�� wirtualna. Je�li w systemie jest 6 GB RAM
i przestrze	 wymiany o obj�to�ci 9 GB, ten proces b�dzie musia� zu�y� 15 GB
pami�ci RAM, zanim j�dro go zniszczy! Wirtualna przestrze	 adresowa w syste-
mach i386 mia�a obj�to�� oko�o 3 GB, a by�a wspó�dzielona z j�drem, wspólnymi
bibliotekami, stosem i tym podobnymi. Na platformie i386 wyst�puje ograni-
czenie do 512 MB pami�ci na proces, co oznacza, �e j�dro do�� szybko zniszczy
proces, który wymknie si� spod kontroli. W systemach 64-bitowych, takich jak
amd64, obj�to�� pami�ci wirtualnej jest bardzo du�a. W zwi�zku z tym, proces
móg�by zu�ywa� wiele gigabajtów pami�ci. Je�li system przesy�a wiele gigabaj-
tów danych pomi�dzy dyskiem a pami�ci� RAM, przestaje odpowiada� na ��dania,
staje si� wolny i, ogólnie rzecz bior�c, sprawia problemy. We wspó�czesnych sys-
temach przestrze	 wymiany powinna mie� obj�to�� wystarczaj�c� do realizacji
zada	. Zalecam stosowanie przestrzeni wymiany o obj�to�ci równej pami�ci RAM,
a nawet kilka megabajtów wi�cej.

Przestrze	 wymiany w nowoczesnych systemach jest wykorzystywana g�ównie
do zrzutów pami�ci wykonywanych w przypadku awarii j�dra (ang. system panic)
lub krytycznych b��dów systemu. Dla bezpiecze	stwa nale�y zapewni� wystar-
czaj�cy rozmiar przestrzeni wymiany do tego, aby zmie�ci�a si� w niej ca�a zawar-
to�� pami�ci RAM. Jest to zrzut pami�ci o maksymalnym mo�liwym rozmiarze.
W systemie FreeBSD w wersji 7.0 i pó�niejszych s� wykorzystywane minizrzuty
j�dra, zawieraj�ce tylko pami�� j�dra. Minizrzut ma obj�to�� znacznie mniejsz�
od pe�nego zrzutu — w systemie z 8 GB pami�ci RAM �rednia obj�to�� mini-
zrzutu wynosi oko�o 250 MB. Prawdopodobnie wystarczy zatem przestrze	
wymiany o obj�to�ci 1 GB, co stanowi dostateczn� ilo�� miejsca na zapisanie zrzutu
nawet bardzo rozbudowanego j�dra.

/tmp

Katalog /tmp jest systemowym obszarem do przechowywania plików tymczaso-
wych — otwartym dla wszystkich u�ytkowników systemu. Je�li nie utworzymy
oddzielnej partycji /tmp, zostanie ona w��czona do partycji root. Oznacza to, �e
systemowa przestrze	 tymczasowa b�dzie podlega�a tym samym regu�om, co pozo-
sta�a cz��� g�ównej partycji. Takie dzia�anie jest niepo��dane zw�aszcza wtedy,
kiedy chcemy, aby g�ówna partycja zosta�a zamontowana w trybie tylko do odczytu.

Wymagania dotycz�ce katalogu /tmp zazwyczaj zale�� od punktu widzenia —
w ko	cu zawsze mo�na wykorzysta� fragment przestrzeni w katalogu domowym
w roli przestrzeni tymczasowej. W systemie zawsze istnieje te� katalog /var/tmp,
gdzie mo�na zapisa� pliki o du�ej obj�to�ci, które maj� mie� tymczasowy charak-
ter. Na nowych dyskach twardych rezerwuj� co najmniej 512 MB w katalogu /tmp.
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Automatyczne instalatory oprogramowania cz�sto rozpakowuj� pliki w katalogu
/tmp. Stosowanie obej�� dla tych instalatorów, w przypadku gdy katalog /tmp si�
zape�ni, jest mo�liwe, ale �mudne.

W systemach, w których nie jest potrzebna du�a ilo�� wolnego miejsca w kata-
logu /tmp (na przyk�ad serwerach WWW i bazach danych), dla katalogu /tmp mo�na
stosowa� systemy plików w pami�ci RAM. Systemy plików w pami�ci zostan�
omówione w rozdziale 8. Osoby, które zamierzaj� wykorzystywa� systemy plików
w pami�ci RAM, nie musz� tworzy� partycji /tmp.

/var

Partycja /var zawiera cz�sto zmieniaj�ce si� dzienniki systemowe, bufory poczty,
tymczasowe pliki wykorzystywane podczas dzia�ania programów, pliki aktuali-
zacyjne takich narz�dzi jak portsnap i FreeBSD-update i podobnych. W serwe-
rach WWW dzienniki witryn WWW s� umieszczane na partycji /var. Partycja
ta powinna mie� obj�to�� 2 GB lub wi�ksz�. Na ma�ych serwerach pocztowych
„ogólnego przeznaczenia” lub serwerach WWW zwykle stosuj� dla partycji /var
jedn� trzeci� obj�to�ci dysku. Je�li serwer obs�uguje tylko poczt� elektroniczn�,
bazy danych lub dzienniki systemowe, przydzielam na partycj� /var 70% lub wi�cej
obj�to�ci dysku lub przydzielam innym partycjom wystarczaj�c� ilo�� miejsca
do ich zada	, a reszt� pozostawiam dla partycji /var. Je�li kto� dysponuje bardzo
ograniczon� ilo�ci� miejsca, mo�e przydzieli� dla partycji /var zaledwie 30 MB.

Partycja /var z regu�y powinna mie� obj�to�� wi�ksz� od pami�ci fizycznej.
Domy�lnie awaryjne zrzuty pami�ci w systemie FreeBSD s� wykonywane w kata-
logu /var/crash. Awaryjne zrzuty pami�ci zostan� omówione w rozdziale 21. Na
razie jednak prosz� uwierzy� mi na s�owo — ilo�� miejsca na partycji /var wystar-
czaj�ca do zapisania ca�ej zawarto�ci fizycznej pami�ci mo�e si� bardzo przyda�
podczas powa�nych problemów z systemem.

/usr

Na partycji /usr zapisane s� programy systemu operacyjnego, kody �ród�owe
systemu, kompilatory i biblioteki, oprogramowanie dodatkowe i wszystkie inne
dane pozwalaj�ce systemowi na wykonywanie u�ytecznych dzia�a	. Wi�kszo��
z tych elementów zmienia si� tylko w przypadku aktualizacji systemu. Na tej party-
cji s� równie� zapisane katalogi domowe u�ytkowników, które zmieniaj� si� regu-
larnie i gwa�townie. W systemach, w których jest wielu u�ytkowników, warto roz-
wa�y� utworzenie odr�bnej partycji /home. Chocia� mo�na ustanowi� limity w celu
kontroli miejsca na dysku, zastosowanie osobnej partycji umo�liwia ochron�
wszystkich istotnych plików systemu operacyjnego.

W systemach wyposa�onych w nowoczesne dyski twarde zalecam u�ywanie
partycji /usr o obj�to�ci co najmniej 6 GB. To wystarczaj�co du�o miejsca, aby uru-
chomi� system operacyjny, zapisa� g�ówny kod �ród�owy systemu oraz skompi-
lowa� aktualizacj� nowej wersji systemu FreeBSD. W serwerach WWW, gdzie
u�ytkownicy przesy�aj� pliki do swoich katalogów domowych, polecam przydzie-
lenie dla tej partycji wi�kszo�ci miejsca w systemie.
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Inne partycje

Do�wiadczeni administratorzy systemów zawsze maj� swoje ulubione partycje.
W niektórych firmach obowi�zuj� równie� standardy dotycz�ce sposobów podzia�u
systemów na partycje. Ró�ne firmy b�d�ce producentami Uniksa próbowa�y wdro-
�y� na �wiecie swoje standardy podzia�u na partycje. W ró�nych odmianach sys-
temu Unix mo�na spotka� takie partycje jak /opt i /u1.

Je�li preferujemy okre�lony schemat podzia�u systemu na partycje, mo�emy
go u�y�. Je�li kto� chce, mo�e utworzy� osobn� partycj�, gdzie b�dzie zainsta-
lowane dodatkowe oprogramowanie. Mo�na te� skonfigurowa� system w taki spo-
sób, aby katalogi domowe u�ytkowników by�y tworzone na partycji /gerbil. Moja
najlepsza rada dla czytelników, z wi�kszo�ci� których nigdy si� nie spotkam oraz
nie zaloguj� si� do ich systemów, jest nast�puj�ca. To wy sami b�dziecie musieli
znosi� utworzony przez siebie podzia� na partycje; w zwi�zku z tym, nale�y go
dobrze przemy�le�!

Wiele dysków twardych
Je�li w systemie jest wi�cej dysków twardych o porównywalnej jako�ci i dodat-
kowe dyski nie s� u�ywane do utworzenia macierzy RAID, mo�na je doskonale
wykorzysta�: wystarczy umie�ci� dane na jednym dysku twardym, a system ope-
racyjny na innym. Na jednej z partycji b�d� zapisane informacje, które spowo-
duj�, �e serwer b�dzie obs�ugiwany w specjalny sposób. Na serwerach baz danych
dane s� zapisane na partycji /var, dlatego partycj� /var warto umie�ci� na osob-
nym dysku twardym. W serwerze WWW na oddzielnym dysku twardym mo�na
umie�ci� partycj� /usr.

Je�li wybrany serwer spe�nia specyficzn� funkcj�, warto rozwa�y� utworzenie
prywatnej partycji tylko dla tej funkcji. Nie ma niczego z�ego w utworzeniu par-
tycji /home, /www lub /data na osobnym dysku twardym i dedykowanie ca�ego
miejsca na dysku podstawowej funkcji systemu.

Odseparowanie systemu operacyjnego od danych z regu�y zwi�ksza wydaj-
no�� systemu. Jest to ogólna regu�a i jako taka bywa dyskusyjna. �aden admini-
strator systemu nie powie jednak, �e jest to zupe�nie z�y pomys�.

U�ytkownicy posiadaj�cy kilka dysków twardych mog� znacznie usprawni�
wydajno�� przestrzeni wymiany, rozbijaj�c j� na kilka nap�dów. Pierwsz� partycj�
wymiany umieszczamy na drugiej partycji na pierwszym dysku (zaraz za party-
cj� g�ówn�), natomiast kolejne partycje wymiany umieszczamy jako pierwsze
na pozosta�ych dyskach. Powoduje to rozdzielenie operacji odczytu i zapisów na
wiele kontrolerów dysków, co daje pewn� redundancj� na poziomie kontrolerów.
Nale�y jednak pami�ta�, �e awaryjny zrzut pami�ci musi zmie�ci� si� w ca�o�ci
na pojedynczej partycji wymiany.

Aby podzia� na partycje dzia�a� najwydajniej, dyski twarde musz� by� typu
SAS lub SCSI. Dla dysków IDE lub SATA efekty b�d� najlepsze, je�li zostan� one
pod��czone do osobnych kontrolerów. Ka�dy kontroler IDE dzieli ca�kowit�
przepustowo�� pomi�dzy przy��czone nap�dy. Gdy na pojedynczym kontrolerze
pod��czone s� dwa dyski twarde, b�d� obs�ugiwane jednocze�nie, co w konse-
kwencji spowoduje, �e ka�dy z nich b�dzie obs�ugiwany z pr�dko�ci� po�owy
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wydajno�ci kontrolera, w porównaniu z sytuacj�, w której dysk pracowa�by samo-
dzielnie na tym samym kanale. G�ównym w�skim gard�em pami�ci wymiany jest
niska szybko�� przesy�ania danych z pami�ci do dysku, a tworzenie warunków
do rywalizacji na szynie IDE niczego nie da.

Inn� opcj� pozwalaj�c� na zyskanie elastyczno�ci jest zaimplementowanie
oprogramowania na bazie RAID. W ten sposób mo�na uzyska� ochron� przed
awari� twardego dysku poprzez wspó�dzielenie i mirroring danych z wykorzy-
staniem wielu dysków twardych. Funkcje obs�ugi technologii RAID w systemie
FreeBSD zostan� omówione w rozdziale 18. Aby mo�na by�o wykorzysta� progra-
mow� implementacj� RAID, fragmenty na ka�dym z dysków twardych powinny
mie� identyczny rozmiar. Naj�atwiej spe�ni� ten warunek, gdy wszystkie dyski
maj� ten sam rozmiar, ale nie jest to bezwzgl�dnie konieczne.

Rozmiar bloku partycji
W tym punkcie omówi� opcje wp�ywaj�ce na wydajno�� systemu. Nowi u�ytkow-
nicy systemu FreeBSD powinni zapozna� si� z tre�ci� tego punktu wy��cznie
w celach informacyjnych — nie nale�y podejmowa� prób wykorzystania wiedzy
w praktyce. Opcje, o których b�dzie mowa, przeznaczone s� dla zaawansowanych
administratorów systemów Unix, którzy dok�adnie wiedz�, co robi�, lub przynajm-
niej wiedz� wystarczaj�co du�o, aby zachowa� czujno��.

Rozmiar bloku (ang. block size) okre�la w uproszczeniu minimalny rozmiar
bloków budulcowych wykorzystywanych do zapisywania plików. Ka�dy blok mo�na
podzieli� na fragmenty. W systemie FreeBSD domy�lny rozmiar bloku wynosi
16 kB (16 384 bajtów), natomiast domy�lny rozmiar fragmentów wynosi 2 kB (2048
bajtów). Pliki wykorzystuj� kombinacj� fragmentów i bloków. Przyk�adowo plikowi
o rozmiarze 15 kB b�dzie przypisany 1 blok, natomiast plikowi o rozmiarze 17 kB
zostanie przypisany jeden blok i jeden fragment. Wi�cej informacji na temat bloków
i fragmentów zamieszczono w rozdziale 18.

Warto�ci domy�lne mo�na zmieni� w programie instalacyjnym, pod warunkiem
�e dok�adnie wiemy, co chcemy w ten sposób osi�gn��. Nale�y pami�ta�, �e system
FreeBSD dzia�a optymalnie wtedy, gdy ka�dy blok zawiera osiem fragmentów.
Mo�liwe jest zastosowanie wspó�czynnika innego ni� 1:8, ale kosztem wydajno�ci.

Wybór dystrybucji
Dystrybucja to okre�lony podzbiór systemu FreeBSD. Podczas procesu instala-
cyjnego nale�y wybra� jedn� lub wi�ksz� liczb� dystrybucji. Chocia� dodatkowe
fragmenty mo�na zainstalowa� pó�niej, najlepiej i naj�atwiej dokona� prawid�o-
wego wyboru na pocz�tku. Instalator oferuje dziewi�� zestawów dystrybucyjnych.

All — instalacja absolutnie wszystkich elementów nale��cych do systemu
FreeBSD, w��cznie z systemem X Window (w systemie FreeBSD jest
wykorzystywana iplementacja X.org �rodowiska X). Dla systemu testowego
zdecydowanie nale�y wybra� t� opcj�.
Developer — wszystkie pakiety, oprócz gier oraz �rodowiska X.
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X-Developer — wszystkie pakiety poza grami.
Kern-Developer — dystrybucja obejmuje programy FreeBSD
i dokumentacj�, ale tylko kod �ród�owy j�dra.
X-Kern-Developer — dystrybucja Kern-Developer uzupe�niona o system
X Window.
User — dystrybucja obejmuje programy systemu operacyjnego FreeBSD
i dokumentacj�, bez kodu �ród�owego i bez �rodowiska X.
X-User — dystrybucja User uzupe�niona o �rodowisko X.
Minimal — dystrybucja zawiera wy��cznie podstawowe programy systemu
FreeBSD — bez dokumentacji oraz bez jakiegokolwiek kodu �ród�owego.
Opcja ta jest zalecana tylko wtedy, gdy dysk na serwerze instalacji jest
bardzo ma�y.
Custom — opcja umo�liwia zdefiniowanie w�asnego zestawu
dystrybucyjnego.

Gdy instalujemy system na maszynie testowej, bo chcemy pozna� FreeBSD,
powinni�my zdecydowanie wybra� opcj� All. Dla serwera internetowego najlepiej
pasuje dystrybucja User lub X-User dla u�ytkowników znaj�cych system X Win-
dow. Zaawansowani u�ytkownicy mog� skorzysta� z dystrybucji Custom.

Gry?

Tak, system FreeBSD zawiera kilka prostych gier. S� to niewielkie gry dzia�aj�ce
w trybie tekstowym, które wyst�powa�y w komputerach 20 lat temu. Nowym u�yt-
kownikom systemu FreeBSD przydadz� si� wskazówki dost�pne za pomoc� pole-
cenia fortune(6). Je�li jednak kto� chce gra� w nowoczesne gry, powinien poszu-
ka� informacji w pliku /usr/ports/games i przeczyta� rozdzia� 11.

SYSTEM X WINDOW

X Window jest standardowym graficznym interfejsem u�ytkownika w unikso-
podobnych systemach operacyjnych. 
rodowisko to przyda si� tym u�ytkowni-
kom, którzy zamierzaj� regularnie sp�dza� czas przy konsoli systemowej i wy-
konywa� codzienne zadania. Je�li kto� nie ma zamiaru u�ywa� systemu
FreeBSD do surfowania w internecie lub wykonywania innych zada� typowych
dla �rodowiska graficznego, system X Window raczej nie b�dzie mu potrzebny.
System X Window zawsze mo�na zainstalowa� pó	niej.

Serwis FTP projektu FreeBSD
Podobnie jak g�ównym �ród�em informacji na temat systemu FreeBSD jest witryna
WWW projektu FreeBSD, g�ównym �ród�em samego systemu FreeBSD jest ser-
wer FTP projektu FreeBSD FTP. System FreeBSD mo�na zakupi� na p�ytach
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CD i cho� jest to doskona�a inwestycja, wiele osób woli po prostu pobra� potrzebne
pliki z internetu. Je�li nawet kto� ma p�yt� CD i tak jest zmuszony do komuniko-
wania si� z serwerami FTP.

G�ówny serwer FTP projektu FreeBSD znajduje si� pod adresem ftp.free
�bsd.org. Istnieje jednak szereg serwerów lustrzanych, których zadaniem jest
zmniejszenie obci��enia serwera podstawowego i zapewnienie szybkiego oraz
niezawodnego dost�pu. Kompletn� list� serwerów FTP projektu FreeBSD mo�na
znale�� pod adresem http://www.freebsd.org, ale serwery lustrzane mo�na odszu-
ka� do�� �atwo równie� bez tej listy. Ka�dy serwer lustrzany ma nazw� utworzon�
wed�ug nast�puj�cego wzorca:

ftp<liczba>.<kraj>.freebsd.org

Kod kraju jest opcjonalny, jego pomini�cie spowoduje po��czenie z jednym
z serwerów w Stanach Zjednoczonych. Przyk�adowo s� dost�pne serwery FTP
o adresach ftp14.freebsd.org, ftp.pl. freebsd.org, ftp5.ru.freebsd.org i podobne.

Z regu�y serwery lustrzane FTP z mniejszymi numerami s� bardziej obci��one
od oznaczonych wy�szymi numerami. Warto najpierw spróbowa� po��czy� si�
z serwerem posiadaj�cym niski numer, na przyk�ad ftp12.FreeBSD.org, lub z ser-
werem krajowym o wysokim numerze i sprawdzi�, czy po��czenie b�dzie zadowa-
laj�co szybkie.

Zawarto�� serwera FTP
Wiele serwerów FTP oferuj�cych system FreeBSD zawiera tak�e inne zasoby,
dlatego systemu FreeBSD nale�y szuka� w katalogu /pub/FreeBSD. Chocia�
zawarto�� serwerów FTP zmienia si� z czasem, przyjrzyjmy si� wa�nym plikom,
które mo�na tam znale��:

CERT
ERRATA
ISO-IMAGES-amd64
ISO-IMAGES-i386
ISO-IMAGES-ia64
ISO-IMAGES-pc98
ISO-IMAGES-ppc
ISO-IMAGES-sparc64
README.TXT
distfiles
doc
ports
releases
snapshots
tools
torrents
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Du�o tego, prawda? Na szcz��cie, nie trzeba przegl�da� wszystkich tych kata-
logów, aby pobra� pliki niezb�dne do zainstalowania. Kilka katalogów zas�uguje
jednak na szczególn� uwag�. Oto one.

CERT — w tym katalogu zamieszczono wszystkie porady dotycz�ce
bezpiecze	stwa systemu FreeBSD, od powstania projektu. Zagadnienia
bezpiecze	stwa zostan� omówione w rozdziale 7.
ERRATA — katalog zawiera wszystkie erraty dla ró�nych wersji systemu
FreeBSD. Erraty b�d� omówione w rozdziale 13.
ISO-IMAGES — wszystkie katalogi rozpoczynaj�ce si� od ISO-IMAGES
zawieraj� obrazy dysków CD dla ró�nych architektur systemu FreeBSD.
Przyk�adowo katalog ISO-IMAGES-i386 zawiera obrazy ISO umo�liwiaj�ce
zainstalowanie systemu FreeBSD w komputerze o architekturze i386.
Aby przeprowadzi� instalacj� z dysku CD, obraz z tego katalogu mo�na
wypali� na p�ycie CD (informacje o tym, jak nale�y to zrobi�, mo�na znale��
w dokumentacji nagrywarki CD).
README.TXT — taki plik znajduje si� w ró�nych podkatalogach serwisu
FTP. W tym pliku mo�na na przyk�ad znale�� opis zmian wprowadzonych
od momentu wydania tej ksi��ki.
distfiles — katalog zawieraj�cy pliki �ród�owe i binarne wielu zewn�trznych
aplikacji dzia�aj�cych w systemie FreeBSD. Jest to zdecydowanie
najobszerniejszy katalog na serwerze FTP FreeBSD.org. Nie nale�y
bezmy�lnie pobiera� ca�ej jego zawarto�ci, poniewa� mo�e to spowodowa�
wyczerpanie si� miejsca na dysku twardym.
doc — w tym katalogu zamieszczono najnowszy zbiór dokumentacji
FreeBSD, podzielony wed�ug j�zyka. Czytelników, którzy czytaj� t�
ksi��k� w j�zyku polskim, z pewno�ci� b�dzie interesowa� podkatalog
z przedrostkiem pl odpowiadaj�cy j�zykowi polskiemu. Mo�na tam
znale�� wszystkie artyku�y i ksi��ki w wielu ró�nych formatach,
skompresowane dla u�atwienia pobierania.
ports — w tym katalogu mo�na znale�� ca�� infrastruktur� i pakiety
potrzebne dla systemu portów. Porty b�d� omówione w rozdziale 11.
releases — w tym katalogu zamieszczono najnowsze wersje systemu
FreeBSD wydane dla okre�lonych �cie�ek rozwoju (ang. development
track). Starsze wersje s� dost�pne na serwerze ftp-archive.freebsd.org.
cie�ki rozwoju zostan� omówione w rozdziale 13.
snapshots — w tym katalogu zamieszczono najnowsze wersje pakietów
FreeBSD-current oraz FreeBSD-stable. Tutaj mo�na znale�� najnowsz�
wersj� testow� oraz produkcyjn� systemu FreeBSD.
tools — katalog zawieraj�cy szereg programów windowsowych, które mo�na
wykorzysta� do uruchomienia FreeBSD w komputerach z wieloma
systemami operacyjnymi.
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torrents — ten katalog przyda si� u�ytkownikom aplikacji Bit Torrent;
s� w nim archiwa torrent dla najnowszych wersji systemu FreeBSD (je�li
kto� jeszcze nie korzysta z aplikacji BitTorrent, powinien j� wypróbowa�).

Teraz, kiedy wiemy, w jaki sposób znale�� wszystko, co b�dzie potrzebne,
mo�emy przej�� do omawiania w�a�ciwego procesu instalacji systemu FreeBSD.

JAKA WERSJA JEST POTRZEBNA?

System FreeBSD zosta� wydany w wielu ró�nych wersjach, a w przysz�o�ci b�d�
powstawa�y nowe. Wersje systemu FreeBSD oraz numery wyda� omówi� szcze-
gó�owo w rozdziale 13. W mi�dzyczasie radz� si�gn�� do witryny http:/
�/www.freebsd.org. Na g�ównej stronie mo�na znale	� nag�ówek Produc-
tion Release, gdzie jest podany numer wersji. Nale�y wykorzysta� t� wersj�.

Proces instalacji
Jedn� z najbardziej interesuj�cych3 czynno�ci podczas poznawania nowego sys-
temu operacyjnego jest uruchomienie go na w�asnym komputerze. W wielu nowo-
czesnych systemach jest to stosunkowo prosty proces: wystarczy w�o�y� p�yt� CD
do nap�du i uruchomi� z niej system. FreeBSD mo�na jednak wykorzystywa�
w tak starych systemach, �e nie obs�uguj� one rozruchu systemu z p�yty CD.
Nie jest to problem. Równie dobrze mo�na uruchomi� system z dyskietki. System
FreeBSD mo�na równie� wykorzystywa� w tak nowoczesnych komputerach, �e
nie s� one wyposa�one ani w nap�d dyskietek elastycznych, ani w nap�d CD.
Co zrobi� w takiej sytuacji?

Ka�dy proces instalacji systemu operacyjnego sk�ada si� z trzech cz��ci. S�
to uruchomienie programu instalacyjnego, dost�p do no�nika instalacji i skopiowa-
nie programów na dysk twardy. Nawet program instalacyjny systemu Windows
w celu prawid�owego zainstalowania systemu najpierw �aduje minimaln� wersj�
Windows. W systemie FreeBSD s� dost�pne ró�ne opcje dla ka�dej z trzech faz.
Po uruchomieniu komputera i wybraniu no�nika instalacji obs�uga programu insta-
luj�cego oprogramowanie na dysku jest oczywista.

Wybór no�nika startowego
W komputerach, które pozwalaj� na rozruch systemu z p�yty CD, nale�y z niego
skorzysta�, bo jest to naj�atwiejszy sposób instalacji. W instalacyjne p�yty CD sys-
temu FreeBSD mo�na zaopatrzy� si� u wielu producentów lub pobra� z serwera
FTP. Trzeba upewni� si�, �e w systemie BIOS komputera ustawiono rozruch
z p�yty CD przed dyskiem twardym, a nast�pnie uruchomi� komputer z instala-
cyjnym dyskiem systemu FreeBSD w nap�dzie. Informacje na temat konfiguracji

                                                          
3 Do tej sytuacji doskonale pasuje kl�twa ze staro�ytnych Chin: „Oby� �y� w ciekawych czasach”.
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systemu BIOS komputera mo�na znale�� w dokumentacji dostarczonej przez
jego producenta.

Je�li komputera nie mo�na uruchomi� z p�yty CD, ale mo�na przeprowadzi�
rozruch z dyskietki, nale�y pobra� obrazy dyskietek startowych z internetu
i, korzystaj�c z nich, uruchomi� system. Wiele starszych komputerów ma na swoim
wyposa�eniu nap�dy p�yt CD, których nie mo�na wykorzysta� jako urz�dze	 roz-
ruchowych, ale kiedy system dzia�a, mo�na ich u�y� w charakterze no�ników insta-
lacyjnych.

Niektóre nowoczesne komputery nie maj� ani stacji dyskietek elastycznych,
ani nap�dów CD. Dotyczy to na przyk�ad ma�ogabarytowych serwerów montowa-
nych na pó�kach wtedy, kiedy przestrze	 ma istotne znaczenie. W takich systemach
albo nale�y zamontowa� nap�d CD, albo skorzysta� z instalacji PXE, zgodnie ze
wskazówkami zamieszczonymi w 20. rozdziale (instalacja w �rodowisku PXE
wymaga jednak serwera �adowania — tzn. innej maszyny z systemem FreeBSD).

BRAK NO�NIKÓW WYMIENNYCH?

Je�li w maszynie, która wkrótce ma sta� si� serwerem z systemem FreeBSD, nie
ma nap�du CD i stacji dyskietek, nie ma kabli zasilaj�cych ani miejsca na zainsta-
lowanie nap�du CD, z jakiego� powodu nie mo�na za�adowa� systemu z urz�-
dzenia USB i nie mamy wystarczaj�cej wiedzy, aby skonfigurowa� instalacj�
w �rodowisku PXE (to du�o warunków, ale ca�a grupa starszych serwerów mon-
towanych na pó�kach pasuje do tego opisu), nie nale�y si� zamartwia�. Istnieje
mo�liwo�� wykorzystania nap�du CD w komputerze na potrzeby instalacji.

Najbezpieczniej wymontowa� twardy dysk i zainstalowa� go w kompute-
rze wyposa�onym w nap�d no�ników wymiennych. W odró�nieniu od innych
systemów operacyjnych, FreeBSD pozwala na to, by instalowa� system z innego
komputera, a uruchamia� go z innego.

Je�li nie ma takiej mo�liwo�ci, mo�na skorzysta� ze sztuczki, któr� stosowa-
�em nie raz (istnieje ryzyko zwarcia w sprz�cie lub pora�enia pr�dem i z pew-
no�ci� stanowi ona naruszenie warunków gwarancji; autor nie ponosi odpo-
wiedzialno�ci za uszkodzony sprz�t lub administratorów systemu!).

Nale�y znale	� stary komputer, na którym dzia�a dowolny system opera-
cyjny i jest zainstalowany nap�d CD IDE. Trzeba postawi� star� maszyn� obok
naszego planowanego serwera FreeBSD, wy��czy� z zasilania i zdj�� obudow�.
Nale�y równie� zdj�� obudow� komputera, na którym chcemy zainstalowa�
FreeBSD. W starym komputerze od��czamy kabel IDE nap�du CD po stronie
kontrolera, pozostawiamy zasilanie do��czone do nap�du CD. Pod��czamy wolny
kabel IDE ze starej maszyny do wolnego portu kontrolera IDE planowanego
komputera z FreeBSD. W��czamy stary komputer. Nap�d CD b�dzie zasilany,
mimo �e nie jest pod��czony do portu IDE starego komputera. Teraz w��czamy
nowy komputer, który zinterpretuje nap�d CD jako pod��czone urz�dzenie.

Po instalacji pod��czamy wszystko tak, jak by�o wcze�niej. Nikt nawet si� nie
zorientuje, co robili�my.
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Wybór no�nika instalacyjnego
Dwa najcz��ciej stosowane �ród�a no�ników instalacyjnych to CD i FTP.

P�yty CD doskonale nadaj� si� do instalacji, je�li mamy wiele maszyn z nap�-
dami CD, na których chcemy zainstalowa� system. Instalacja jest szybka i �atwa,
a poza tym mo�na j� wykona� nawet wtedy, gdy nie dzia�a sie�. P�yty CD i DVD
produkuje wielu producentów. Przyk�adowo firma iX Systems obs�uguje system
FreeBSD od wielu lat, a ostatnio przej��a firm� FreeBSD Mall — dawnego pro-
ducenta p�yt CD z systemem FreeBSD. Konfiguracje DVD maj� znacznie obszer-
niejsz� zawarto��, w��cznie z wieloma plikami, które mo�na pobra� osobno z inter-
netu, ale zestaw p�yt CD zawiera wszystko, co jest naprawd� potrzebne. Od tej
chwili b�d� mówi� wy��cznie o instalacji z p�yty CD, ale wszystko, co dotyczy p�yt
CD, jest równie� prawdziwe dla DVD. Je�li kto� nie chce kupowa� p�yty CD, mo�e
pobra� obraz ISO z serwera FTP projektu FreeBSD i samodzielnie wypali� go na
p�ycie CD.

Obrazy ISO z systemem FreeBSD, no�niki instalacyjne oraz powi�zane z tym
materia�y s� dost�pne na kilkudziesi�ciu serwerach FTP. Instalator FreeBSD mo�e
pobra� oprogramowanie przez FTP bezpo�rednio z tych serwerów. Aby jednak
mo�na by�o skorzysta� z metody instalacji przez FTP, trzeba mie� dost�p do
aktywnego po��czenia z internetem, a szybko�� instalacji w du�ej mierze zale�y
od jako�ci po��czenia sieciowego pomi�dzy naszym komputerem a wybranym
serwerem FTP. Istnieje równie� ryzyko, �e intruz w�ama� si� na serwer FTP
i wgra� z�� wersj� systemu FreeBSD. Jednak zespó� FreeBSD uwa�nie obser-
wuje takie zdarzenia i sprawnie je eliminuje. Zespó� pracuj�cy nad wydawaniem
wersji w projekcie FreeBSD dostarcza równie� kryptograficzne sumy kontrolne
dla ka�dego wydania i publikuje je w informacji o nowej wersji. Te sumy kontrolne
mo�na wykorzysta� do zweryfikowania posiadanych wersji.

Przygotowanie dyskietek startowych
Potrzebnych b�dzie kilka dyskietek (cztery wed�ug stanu na czas, kiedy powsta-
wa�a ta ksi��ka, ale by� mo�e wi�cej w przysz�o�ci). Nale�y odszuka� katalog
release odpowiadaj�cy architekturze i wersji, któr� chcemy zainstalowa�. Jest w nim
podkatalog floppies. Przyk�adowo dla systemu i386 i FreeBSD w wersji 7.0 nale�y
wej�� do katalogu ftp://ftp.freebsd.org/pub/freebsd/ releases/i386/7.0-RELEASE
/floppies (katalog ten mo�na równie� znale�� w g�ównym katalogu na p�ycie CD
z dystrybucj� FreeBSD). Jest tam kilka plików z rozszerzeniem .flp — jeden o naz-
wie boot.flp i kilka numerowanych plików kernX.flp, na przyk�ad kern1.flp oraz
kern2.flp. Te pliki s� obrazami dyskietek. Nale�y pobra� wszystkie.

Obrazy trzeba umie�ci� na dyskietkach. Problem polega na tym, �e nie mo�na
tego zrobi�, wykorzystuj�c operacj� kopiowania na poziomie plików dost�pn�
na przyk�ad poprzez operacj� typu „przeci�gnij i upu��” w systemie Windows. Plik
z obrazem musi by� skopiowany na dysk w okre�lony sposób.
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Je�li mamy dost�p do systemu Unix, mo�emy wykorzysta� polecenie dd(1).
Do tego celu trzeba zna� urz�dzenie nap�du dyskietek, które najprawdopodobniej
ma nazw� /dev/fd0, /dev/floppy lub /dev/rfd0. Je�li nazwa urz�dzenia to /dev/fd0
(tak jak w systemach BSD), nale�y pos�u�y� si� nast�puj�cym poleceniem:

# dd if=kern1.flp of=/dev/fd0

W wyniku obraz kern1.flp zostanie zapisany na dyskietce w odpowiedni sposób.
Ka�dy obraz dyskietki nale�y skopiowa� na osobn� dyskietk�.

U�ytkownicy systemu Microsoft Windows potrzebuj� dodatkowego programu
zapisuj�cego na dyskietkach obrazy systemu plików. Microsoft nie udost�pnia
takiego programu, lecz mo�na go znale�� w projekcie FreeBSD. Znajduje si�
w podkatalogu tools katalogu g�ównego i nosi nazw� fdimage.exe.

Jest darmowym narz�dziem, dzia�aj�cym w systemie Windows i s�u��cym
do zapisu obrazów na dyskietki. Program pobiera tylko dwa argumenty: nazw�
pliku z obrazem oraz nazw� nap�du, w którym znajduje si� dyskietka. Aby na
przyk�ad skopiowa� obraz boot.flp na dyskietk� w nap�dzie a:, nale�y uruchomi�
wiersz polecenia w systemie Windows i wpisa� nast�puj�ce polecenie:

c:> fdimage boot.flp a:

Po zako	czeniu zapisu na dyskietce (co mo�e zaj�� chwil�) nale�y powtórzy�
proces dla wszystkich pozosta�ych obrazów dyskietek pobranych z serwera FTP.

Przygotowanie startowych p�yt CD
Je�li zakupili�my oficjaln� p�yt� z systemem FreeBSD, nasz no�nik instalacyjny
jest gotowy do u�ycia. Je�li nie, nale�y wybra� obraz ISO na serwerze FTP, pobra�
go i wypali� na p�ycie CD. Pierwsza czynno�� polega na znalezieniu katalogu
z obrazem. Trzeba zalogowa� si� na serwerze FTP i wybra� obraz ISO dla naszej
architektury. W tym katalogu znajduje si� podkatalog dla wszystkich bie��cych
wyda	. I tak dla systemu i386 i FreeBSD w wersji 7,0 nale�y wej�� do katalogu
ftp://ftp.freebsd.org/pub/freebsd/ISO-IAGES-i386/7.0. W tym katalogu znajduje si�
wiele obrazów p�yt.

Nazwa obrazu ISO sk�ada si� z numeru wersji, etykiety RELEASE, nazwy
architektury i komentarza. Poszczególne cz�ony s� oddzielone od siebie my�lni-
kami. Przyk�adowo dla wersji 7.0 dost�pne s� nast�puj�ce nazwy obrazów ISO:

7.0-RELEASE-i386-bootonly.iso
7.0-RELEASE-i386-disc1.iso
7.0-RELEASE-i386-disc2.iso
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Obraz z etykiet� disc1 zawiera ca�� dystrybucj� systemu FreeBSD, system
X Window, kilka podstawowych pakietów oraz aktywny system plików, który
mo�na wykorzysta� do przeprowadzenia napraw w przypadku awarii serwera.

Obraz z etykiet� disc2 zawiera najbardziej popularne programy systemu
FreeBSD — prekompilowane i gotowe do wykorzystania z tym wydaniem.

Obraz bootonly �aduje program instalacyjny FreeBSD. Dzi�ki niemu mo�na
przeprowadzi� instalacj� przez FTP. Wiele osób zadaje pytanie: „Je�li mamy dost�p
do nap�du CD, to po co mieliby�my przeprowadza� instalacj� przez FTP?”. Stan-
dardowy obraz ISO p�yty CD z systemem FreeBSD zawiera mnóstwo oprogra-
mowania. Je�li nie instalujemy pe�nej dystrybucji, potrzebujemy niewielk� jego
cz���. Nie ka�dy z nas ma do dyspozycji nieograniczone pasmo4.

Po wybraniu w�a�ciwego obrazu ISO nale�y go wypali� na p�ycie CD. Metody
wypalania p�yt CD znacznie si� ró�ni� w poszczególnych systemach operacyjnych,
nawet wewn�trz �wiata systemów uniksowych. W ró�nych systemach operacyj-
nych s� dost�pne odmienne sposoby wypalania p�yt CD. W systemie Windows
jest wiele programów do wypalania p�yt CD, na przyk�ad Nero oraz Stomp. W sys-
temie FreeBSD obraz p�yty mo�na wypali� na dysku CD, u�ywaj�c standardowej
nagrywarki CD IDE, za pomoc� nast�puj�cego polecenia:

# burncd -f /dev/acd0 data image name fixate

Instrukcje dotycz�ce wypalania pliku z obrazem na fizycznym no�niku mo�na
znale�� w dokumentacji wybranego systemu operacyjnego. Nale�y pami�ta�, aby
wypali� plik jako obraz dysku, a nie jako standardowy plik. Czyteln� wskazówk�,
�e robimy co� nie tak, jest komunikat oprogramowania do nagrywania p�yt, �e plik
nie mie�ci si� na pojedynczej p�ycie CD. Plik z obrazem przekracza pojemno��
p�yty CD w przypadku próby nagrania go w postaci zwyk�ego pliku, ale bez
problemu mie�ci si� w przypadku wypalania obrazu.

Konfiguracja FTP jako no
nika instalacji
Podczas instalacji z p�yty CD no�nik instalacyjny jest gotowy — jest to ten sam
dysk, z którego uruchamiamy system. Aby jednak przeprowadzi� instalacj� przez
FTP, nale�y wybra� serwer FTP i dowiedzie� si�, w jaki sposób pod��czy� maszyn�
do lokalnej sieci.

Wybór serwera FTP to, w pewnym sensie, zgadywanka. Nale�y zaopatrzy�
si� w list� serwerów lustrzanych FTP i zacz�� przesy�a� do nich sygna�y ping.
Trzeba znale�� serwer FTP z niskimi czasami odpowiedzi na sygna�y ping — bo
to dobry znak, �e okre�lony serwer jest dost�pny z naszej lokalizacji. Po znale-
zieniu kilku kandydatów nale�y podj�� prób� nawi�zania po��czenia FTP z nimi
z naszego systemu desktop.

                                                          
4 A ci, którzy maj�, powinni powstrzyma� si� od szydzenia z tych, którzy nie maj�.
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Trzeba sprawdzi�, jak szybko serwery odpowiadaj� na ��dania. Pó�niej wybra�
ten, który odpowiada najsprawniej, i sprawdzi� wcze�niej, czy jest na nim dost�pna
wersja, jak� chcemy zainstalowa�. Trzeba zanotowa� nazw� serwera FTP, którego
u�yjemy do przeprowadzenia procesu instalacji.

Je�li w sieci lokalnej wykorzystywany jest mechanizm DHCP, przyznaj�cy
adresy IP przy��czonym systemom, wszystko powinno zadzia�a� automatycznie.
Je�li adresy IP s� przyznawane r�cznie, konieczne b�dzie zdobycie od admini-
stratora sieci nast�puj�cych informacji:

� adresu IP dla instalowanego systemu;
� maski podsieci dla instalowanego systemu;
� adresów IP serwerów DNS wykorzystywanych w sieci;
� adresu IP domy�lnej bramy (ang. gateway);
� informacji o serwerze proxy (je�li s� potrzebne).

Bez tych danych oraz bez DHCP nie b�dzie mo�liwe nawi�zanie po��czenia
z sieci� w celu przeprowadzenia instalacji przez FTP.

Instalacja FreeBSD
Teraz, kiedy podj�li�my wszystkie decyzje dotycz�ce tego, w jaki sposób zamie-
rzamy zainstalowa� system FreeBSD, pozosta�o do wykonania zasadnicze zadanie
przeprowadzenia procesu instalacji. Nale�y umie�ci� no�nik startowy w nap�-
dzie i w��czy� komputer. Wy�wietli si� szereg ekranów startowych oraz informa-
cji diagnostycznych, które opisuj� w rozdziale 3.

Pierwsze menu, jakie si� wy�wietla, pozwala na wybór uk�adu klawiatury. Jest
w nim lista wszystkich map klawiatury obs�ugiwanych w systemie FreeBSD.
Nale�y zwróci� uwag�, �e dokonany wybór nie ma wp�ywu na j�zyk programu
instalacyjnego, a jedynie na uk�ad klawiatury.

Nast�pnie wy�wietla si� pierwszy ekran instalacji systemu FreeBSD (rysu-
nek 2.1).

To okno programu sysinstall(8) — brzydkiego programu instalacyjnego
systemu FreeBSD. Inne systemy operacyjne mog� pochwali� si� pi�knymi gra-
ficznymi instalatorami przedstawiaj�cymi kolorowe ilustracje i paski post�pu,
lecz instalator FreeBSD wygl�da tak, jakby pochodzi� z epoki systemu MS DOS.
Trwaj�, co prawda, prace nad wielokrotnie zapowiadanym nowym instalatorem,
lecz wydaje si�, �e jeszcze jaki� czas b�dziemy skazani na program sysinstall.

Za pomoc� klawiszy strza�ek wybieramy opcj� Standard i wciskamy Enter.
Wy�wietli si� ostrze�enie programu fdisk, podobne do tego, które pokazano na
rysunku 2.2.

Nale�y przejrze� instrukcje, aby uzyska� pewno��, �e nie zmieni�y si� od czasu
wydrukowania tej ksi��ki, a nast�pnie wcisn�� Enter.
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Rysunek 2.1. G�ówny ekran programu sysinstall

Rysunek 2.2. Instrukcje programu fdisk

Je�li w komputerze jest wiele dysków twardych, instalator FreeBSD pozwoli
na wybór tego, na którym ma by� zainstalowany system. Aby wybra� nap�d, nale�y
nacisn�� spacj� (rysunek 2.3).

W przypadku niektórych dysków twardych w tym momencie wy�wietli si� nie-
pokoj�ce ostrze�enie dotycz�ce geometrii dysku. Ostrze�enie to nie wy�wietla si�
dla wi�kszo�ci nowoczesnego sprz�tu. O geometrii dysków opowiem w rozdzia-
�ach 8. i 18. Czytelnicy zainteresowani tym tematem mog� si�gn�� do wymie-
nionych rozdzia�ów. Nale�y wcisn�� Enter, aby przej�� do ekranu programu fdisk
(rysunek 2.4).
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Rysunek 2.3. Wybór nap�du instalacji

Rysunek 2.4. Menu programu fdisk

Na tym ekranie nale�y okre�li�, ile miejsca na dysku twardym chcemy przezna-
czy� na system FreeBSD. Dla serwera nale�y wykorzysta� ca�y dysk twardy. Trzeba
wcisn�� A, aby przydzieli� ca�y dysk twardy dla systemu FreeBSD, a nast�pnie
wcisn�� Q, by zako	czy� prac�. Instalator przejdzie do fazy wyboru zapisu rekordu
MBR, co mo�emy zobaczy� na rysunku 2.5.

Za pomoc� klawiszy strza�ek wybieramy pozycj� Standard, a nast�pnie u�y-
wamy klawisza TAB w celu pod�wietlenia opcji OK. Spowoduje to zainstalowanie
g�ównego sektora startowego dysku (MBR — Master Boot Record) — w wyniku
tej operacji zostan� usuni�te wpisy dokonane przez poprzednio wykorzystywane
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Rysunek 2.5. Instalator MBR

mened�ery rozruchowe (tworzymy serwery internetowe i nie b�dziemy wspó�-
dzieli� dysku twardego, na przyk�ad z systemem Windows Vista). Wciskamy Enter,
aby kontynuowa�.

Je�li w komputerze jest wi�cej ni� jeden dysk twardy, instalator cofnie nas
do ekranu wyboru dysku twardego. Nale�y wybra� nast�pny dysk twardy lub za
pomoc� klawisza TAB pod�wietli� przycisk OK i przej�� do nast�pnego etapu
instalacji. Program sysinstall wy�wietli instrukcje wykorzystania narz�dzia do two-
rzenia partycji (rysunek 2.6).

Rysunek 2.6. Instrukcje podzia�u dysku na partycje
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Nale�y przejrze� instrukcje, aby uzyska� pewno��, �e nie zmieni�y si� od czasu
wydrukowania tej ksi��ki, a nast�pnie wcisn�� Enter.

Powinno wy�wietli� si� menu podzia�u na partycje. O podziale na partycje
napisa�em we wcze�niejszej cz��ci tego rozdzia�u. My�l�, �e do tej pory czytelnicy
podj�li ju� decyzj� o sposobie podzia�u dysku. Ten ekran jest miejscem, w którym
zaimplementujemy zaplanowany podzia� (rysunek 2.7).

Rysunek 2.7. Edytor partycji

Aby zaakceptowa� domy�lne, ogólne zalecenia dotycz�ce podzia�u na partycje,
nale�y wcisn�� A. W przeciwnym przypadku trzeba wcisn�� C, aby utworzy�
partycj�. Wy�wietli si� okno z pytaniem o rozmiar partycji. Nale�y wprowadzi�
po��dany rozmiar partycji, stosuj�c M dla oznaczenia megabajtów i G dla giga-
bajtów. Instalator zapyta o to, czy tworzymy system plików (ang. filesystem), czy
partycj� wymiany (ang. swap space). Je�li odpowiemy, �e jest to system plików,
pojawi si� pytanie o punkt montowania (/, /usr, /var i tak dalej).

Po utworzeniu wszystkich partycji nale�y wcisn�� Q, aby wyj�� z edytora
partycji.

Nast�pnie system wy�wietli pytanie o �ród�o instalacji (rysunek 2.8).
Nale�y u�y� strza�ki w dó� w celu wyboru no�nika instalacji i nacisn�� Enter,

aby go wybra�. System FreeBSD zacznie obraca� nap�d CD, aby sprawdzi�, czy
mo�na z niego skorzysta�, wy�wietli pytanie o wybór serwera FTP lub poprosi
o skonfigurowanie innych wybranych no�ników instalacji. Osobi�cie zalecam
wybranie opcji FTP lub CD.

Nast�pne menu pozwala wybra� zestaw programów systemu FreeBSD do
zainstalowania (rysunek 2.9). System FreeBSD oferuje wiele okrojonych wersji
przeznaczonych do zainstalowania na dyskach twardych o ograniczonej pojem-
no�ci, jednak wspó�cze�nie produkowane dyski twarde maj� znacznie wi�ksz�
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Rysunek 2.8. Wybór no�ników instalacji

Rysunek 2.9. Wybieranie zestawu dystrybucyjnego

obj�to�� ni� FreeBSD. Na stosunkowo nowoczesnych maszynach zalecam zawsze
instalowanie wszystkiego zw�aszcza wtedy, gdy dopiero mamy zamiar poznawa�
system FreeBSD. Za pomoc� strza�ki w dó� pod�wietlamy pozycj� All i wybie-
ramy j� za pomoc� klawisza Enter.

Program sysinstall zapyta, czy chcemy zainstalowa� kolekcje portów (ang. ports
collection). Potwierdzamy, nawet je�li jeszcze nie wiemy, co to jest. Wybieramy
zatem opcj� Yes.

Ponownie wy�wietli si� menu wyboru dystrybucji. Nale�y przej�� strza�k�
w gór� do pozycji Exit this menu i nacisn�� Enter.
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Program sysinstall da nam ostatni� szans� na zmian� opcji przed faktyczn�
instalacj�. Po wybraniu opcji Yes, install, program sysinstall zacznie formatowa�
dysk twardy, dioda dysku CD b�dzie sygnalizowa� odczyt, a za kilka minut na kom-
puterze b�dzie zainstalowany system FreeBSD.

Nast�pnie instalator zada kilka pyta	 maj�cych na celu skonfigurowanie pod-
stawowych us�ug systemowych.

Konfiguracja sieci
Instalator zada pytanie o to, czy chcemy skonfigurowa� urz�dzenie sieciowe. Nale�y
odpowiedzie� Yes.

Wy�wietli si� menu, z którego mo�na wybra� interfejsy sieciowe do skonfigu-
rowania (rysunek 2.10). Tak, w systemie FreeBSD jest mo�liwe dzia�anie proto-
ko�u TCP/IP przez port FireWire! Protokó� TCP/IP mo�e równie� dzia�a� przez
port równoleg�y. �adna z tych opcji nie jest szczególnie popularna, ale mo�na
wybra� tak� konfiguracj�. Nale�y znale�� pozycj� przypominaj�c� kart� Ethernet
i j� wybra�. Na rysunku 2.10 mo�na zobaczy� kart� Intel EtherExpress Pro/100B
PCI Fast Ethernet, która sprawia wra�enie odpowiedniej. Trzeba przewin�� do tej
pozycji i wcisn�� Enter w celu jej skonfigurowania.

Rysunek 2.10. Menu wyboru interfejsów sieciowych

Nast�pnie pojawi si� okno z pytaniem o ch�� konfiguracji protoko�u Ipv6.
W wi�kszo�ci przypadków nie trzeba tego robi�. Pó�niej zobaczymy pytanie
dotycz�ce konfiguracji DHCP. Poniewa� to ma by� serwer, prawdopodobnie nie
ma takiej potrzeby. Nast�pnie wy�wietli si� ekran konfiguracji sieci, podobny do
tego, który pokazano na rysunku 2.11.
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Rysunek 2.11. Konfiguracja sieci

Na tym ekranie nale�y poda� nazw� hosta i nazw� domeny, a tak�e parametry
sieci otrzymane od administratora.

Nawet wtedy, gdy zastosowali�my konfiguracj� przez DHCP, trzeba ustawi�
host i domen�. W przeciwnym wypadku system b�dzie uruchamia� si� z nazw�
sieciow� Amnesiac (zapominalski). (Mo�na wykorzysta� serwer DHCP do ustawie-
nia nazwy hosta, ale to zaawansowane zagadnienie — niemo�liwe do realizacji
w wi�kszo�ci konfiguracji sprz�towych).

Ró�ne us�ugi sieciowe
Nast�pnie instalator zadaje kilka pyta	 dotycz�cych funkcji systemowych. Wi�k-
szo�ci tych funkcji nie trzeba uruchamia�. S� przydatne tylko dla zaawansowanych
u�ytkowników systemu Unix. Niektóre z nich w��czymy w czasie lektury dalszej
cz��ci tej ksi��ki. Po zapoznaniu si� z opisywanymi systemami mo�emy w��czy�
je do pó�niejszych instalacji.

Przyk�adowo instalator zada pytanie, czy to jest brama sieciowa lub czy chcemy
skonfigurowa� demon inetd. Odpowiadamy No na obydwa te pytania. Kiedy sys-
tem zada pytanie o umo�liwienie logowania przez SSH, odpowiadamy Yes — jest
to bezpieczna us�uga wymagana niemal we wszystkich konfiguracjach. W tym
momencie nie nale�y w��cza� anonimowego serwera FTP, serwera NFS, klienta
NFS, ani dostosowywa� mechanizmu syscons.

Strefa czasowa
Instalator wy�wietli pytanie o ustawienie strefy czasowej. Na pytanie, czy zegar
systemowy ma wykorzystywa� czas UTC, odpowiadamy No. Nast�pnie wype�-
niamy informacje na ekranach, które si� wy�wietl�. S� to ustawienia dotycz�ce
kontynentu i kraju, a na ko	cu strefy czasowej.
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Tryb Linuksa
Program instalacyjny zapyta te� o to, czy chcemy w��czy� tryb Linuksa (ang. Linux
mode). Osobi�cie radz�, aby w tym momencie odpowiedzie� No. O sposobie uak-
tywnienia trybu Linux opowiem w rozdziale 12.

Mysz PS/2
Myszy pod��czane przez USB dzia�aj� automatycznie, ale myszy PS/2 i inne
myszy starszego typu wymagaj� specjalnej konfiguracji. Instalator zaoferuje skon-
figurowanie myszy PS/2. W przypadku posiadania standardowej dwu- lub trój-
przyciskowej myszy typu PS/2 — wystarczy odpowiedzie� Yes i wybra� z menu
opcj� Enable. Na ekranie powinien pojawi� si� wska�nik myszy, poruszaj�cy si�
zgodnie z jej ruchami.

Program sysinstall wy�wietli pytanie, czy mysz dzia�a. Je�li wska�nik myszy
porusza si�, kiedy przesuwamy mysz po pod�o�u, mo�emy odpowiedzie� Yes.
Musz� uczciwie przyzna�, �e w ci�gu ubieg�ych 10 lat mysz PS/2 nigdy mnie nie
zawiod�a. Skonfigurowanie myszy starszych typów mo�e by� trudne, ale s� one
coraz mniej popularne.

Dodawanie pakietów
Instalator zapyta, czy chcemy zainstalowa� dodatkowe pakiety z oprogramowa-
niem. Zaawansowani u�ytkownicy systemów Unix zapewne wiedz� doskonale,
jakie programy b�d� im potrzebne. Z regu�y maj� oni ulubion� pow�ok�, która
prawdopodobnie nie jest domy�lnie zainstalowana w systemie FreeBSD.

W systemie FreeBSD pakiety programowe s� podzielone na kategorie. Nale�y
odszuka� kategori�, która — naszym zdaniem — powinna zawiera� ��dane opro-
gramowanie i j� wybra�. Wy�wietli si� ca�e oprogramowanie dost�pne w ramach
tej kategorii i znajduj�ce si� na no�niku instalacyjnym. Nale�y odszuka� to, które
nas interesuje, i wcisn�� spacj� w celu zaznaczenia. Aby na przyk�ad zainstalo-
wa� popularn� pow�ok� Bash, nale�y przej�� do kategorii Shells, wcisn�� Enter,
przej�� do pozycji bash i zaznaczy� za pomoc� klawisza spacji. Nast�pnie naci-
skamy Enter, aby wróci� do menu Packages Selection.

Po zaznaczeniu wszystkich po��danych pakietów przeznaczonych do insta-
lacji wracamy do menu Packages Selection. Za pomoc� klawisza Tab przenosimy
kursor z przycisku OK na przycisk Install i naciskamy Enter. Rozpocznie si� insta-
lacja pakietów.

Dodawanie u�ytkowników
Wszystkie codzienne prace w systemie nale�y wykonywa� na koncie zwyk�ego
u�ytkownika, konto root powinno by� wykorzystywane wy��cznie w przypadku
konieczno�ci wprowadzenia modyfikacji ustawie	 systemu. Na pocz�tku b�dzie
to si� zdarza� cz�sto, lecz z czasem operacje tego typu stan� si� rzadko�ci�. Zanim
jednak b�dzie mo�liwe zalogowanie na koncie zwyk�ego u�ytkownika, trzeba
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utworzy� takie konto. Instalator daje szans� utworzenia u�ytkowników podczas
procesu instalacji. Kiedy wy�wietli si� pytanie, nale�y odpowiedzie� Yes. Pojawi
si� ekran, podobny do pokazanego na rysunku 2.12.

Rysunek 2.12. Dodawanie u�ytkownika

W pierwszym polu (Login ID) nale�y wpisa� nazw� u�ytkownika. W firmach
zazwyczaj obowi�zuj� okre�lone standardy nazewnictwa u�ytkowników. Cz�sto
wykorzystuj� pierwsz� liter� imienia, pierwsz� liter� drugiego imienia i nazwisko
(pomini�cie drugiego imienia w wi�kszych firmach mo�e prowadzi� do konflik-
tów nazw).

System FreeBSD przypisuje identyfikator UID.
Domy�ln� grup� u�ytkownika (pole Group) w systemie FreeBSD jest grupa

o takiej samej nazwie, na przyk�ad u�ytkownik mwlucas domy�lnie b�dzie znajdo-
wa� si� w grupie mwlucas. Do�wiadczeni administratorzy systemu mog� to zmieni�.

W polu Full name wpisujemy imi� i nazwisko u�ytkownika. Warto�� ta b�dzie
widoczna dla pozosta�ych u�ytkowników systemu, wi�c nie warto wpisywa� tam
byle czego. Mia�em kilka okazji widzie�, w jakich opa�ach znalaz� si� admini-
strator, który pozwoli� sobie wpisa� w tym polu jaki� �art na temat u�ytkownika.

Pole Member groups s�u�y do okre�lenia nazw grup, do których nale�y u�yt-
kownik. Je�li tworzony u�ytkownik ma mie� dost�p do has�a u�ytkownika root,
aby zmienia� w�asn� to�samo�� na to�samo�� tego u�ytkownika, w polu Member
groups wpisujemy warto�� wheel. W grupie wheel powinni by� tylko administra-
torzy systemu.

W polu Home directory wpisujemy �cie�k� do prywatnego katalogu u�ytkow-
nika. Z regu�y dobrze jest pozostawi� warto�� domy�ln�.
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Na ko	cu definiujemy pow�ok� systemow� u�ytkownika. Starsi administratorzy
cz�sto decyduj� si� na /bin/sh. Zaleca si� jednak stosowanie pow�oki /bin/tcsh,
która jest standardem w systemach BSD. Dodatkowo jest znacznie �atwiejsza
w obs�udze. Je�li mamy preferencje dotycz�ce pow�oki, mo�emy je zastosowa�.

Po wype�nianiu wszystkich pól klikamy przycisk OK — zostanie utworzone
konto u�ytkownika.

Has�o u�ytkownika root
Nast�pnie instalator wy�wietla pytanie o utworzenie has�a u�ytkownika root. Je�li
si� go nie ustawi, ka�dy przypadkowy u�ytkownik b�dzie móg� zalogowa� si� do
systemu za pomoc� dowolnego has�a. Nie jest to dobry pomys�, poniewa� root
ma w systemie nieograniczone prawa. System FreeBSD poprosi o dwukrotne
wprowadzenie has�a u�ytkownika root. Nale�y zapami�ta� to has�o, poniewa�
k�opotliwa jest operacja jego odzyskania. O ha�le u�ytkownika root i bezpiecze	-
stwie opowiem w rozdziale 7.

Konfiguracja poinstalacyjna
Pojawi si� pytanie, czy chcemy rozpocz�� konfiguracj� poinstalacyjn� serwera
FreeBSD. Przeprowadzenie prostej wst�pnej konfiguracji komputera umo�liwia
FreeBSD Configuration Menu (rysunek 2.13).

Rysunek 2.13. Konfiguracja poinstalacyjna

Z poziomu tego menu mo�na w��cza� lub wy��cza� wszystko to, o co insta-
lator pyta� podczas wcze�niejszych faz instalacji, a tak�e ustawia� ró�ne, intere-
suj�ce funkcje sieciowe. Je�li na przyk�ad w sieci dzia�a serwer NTP, mo�emy
skorzysta� z tego menu w celu w��czenia go na naszym serwerze FreeBSD. O spo-
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sobie w��czania wszystkich tych us�ug opowiem w dalszej cz��ci niniejszej ksi��ki.
Jednak te osoby, które znaj� je ju� teraz, mog� dokona� konfiguracji w tym
miejscu.

Ponowne uruchomienie systemu
Po zako	czeniu konfiguracji poinstalacyjnej nale�y powróci� do g�ównego menu
programu sysinstall i wybra� Exit. Komputer ponownie uruchomi si� i za�aduje
w pe�ni zainstalowany system FreeBSD, gotowy do wypróbowania wszystkich
przyk�adów zamieszczonych w tej ksi��ce.

Je�li podczas pó�niejszego korzystania z systemu zajdzie potrzeba jego kon-
figuracji, mo�na w dowolnym momencie uruchomi� polecenie sysinstall(8).
W tej ksi��ce przedstawione zostan� równie� sposoby szybszej i wydajniejszej
konfiguracji za pomoc� r�cznej modyfikacji plików systemowych, bez wykorzy-
stania programu sysinstall.

Zobaczmy teraz, co si� dzieje po ponownym uruchomieniu komputera.




